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O SINDMAT - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE CARGA NO ESTADO 
DE MATO GROSSO, em cumprimento ao que determina o parágrafo 1º, art. 550 da CLT, 
pelo presente Edital, apresenta a previsão orçamentária para o exercício de 2019. A 
previsão orçamentária foi elaborada pela Contadora Maria José Sérgio da Silva, Registro 
no CRC, sob Nº MT010798/0, juntamente com a diretoria fi nanceira desta entidade, com 
a fi scalização do Conselho Fiscal e aprovada na assembléia geral do dia 28/02/2019

RECEITAS (+) RENDAS SOCIAIS R$ 338.580,44
 RENDAS FINANCEIRAS R$ 243.590,76
 RENDAS EXTRAORDINÁRIAS R$ 420.067,03
TOTAL RECEITA:  R$ 1.002.238,23
 CUSTEIO C/ PESSOAL R$ 142,559,20
 CUSTEIO SOCIAL R$ 536.627,96
DESPESAS (=) DESPESAS FINANCEIRAS R$ 10.740,85
 DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS R$ 7.063,94
 AQUISIÇÃO DE BENS R$ 91.071,21
 AMPLIAÇÕES E REFORMAS R$ 300.000,00
TOTAL DESPESA:  R$ 996.991,95
SUPERÁVIT:  R$ 5.246,28

Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidas através dos telefones: (065) 3027-4496 
ou na própria entidade

Cuiabá, 27 de Março de 2019
Eleus Vieira de Amorim
Presidente do SINDMAT

 S E N A R - A R / M T
DATA DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019/

SENAR-AR/MT
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de MÓ-
DULOS DE PORTA PALETES, para atender ao Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural Administração Regional do Estado de Mato 
Grosso – SENAR-AR/MT, conforme condições, quantidades e espe-
cifi cações constantes no Edital e seus anexos.
Data: 05/04/2019
Horário: 08h:30min (horário local).
Local da Audiência Pública: Sede do Serviço Nacional de Aprendi-
zagem Rural - Administração Regional do Mato Grosso – SENAR-AR/
MT – Rua Eng. Edgard Prado Arze, s/nº, Quadra 1, Setor A, Centro 
Político Administrativo, Cuiabá-MT.
Vistas e Cópias do Edital: Os autos permanecerão com vista fran-
queada aos interessados na sede do SENAR-AR/MT – Assessoria de 
Licitações e Contratos.
Informações: Telefone: (65) 3928-5802 / 3928-4892.
E-mail: cpl@senarmt.org.br 
Pregoeiro: Rodrigo de Oliveira Fischdick
Ordenador de Despesas: Normando Corral

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL
ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DE CAÇA, PESCA, CAMPING, 
TIRO DESPORTIVO, ARMAS, MUNIÇÕES, LAZER E ARTIGOS 

PIROTÉCNICOS DE MATO GROSSO - ALCAPEMT

Convocamos, por meio deste, os senhores associados para a Reunião de As-
sembléia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 31 de março de março 
de 2019 no seguinte endereço: Avenida Mato Grosso, 1137-E, Sala 03, bairro 
Cidade Nova, no Município de Lucas do Rio Verde-MT, CEP: 78.455-000, às 
08:00 horas em primeira convocação, com a presença de quórum que repre-
sente no mínimo 2/3 (dois terços) dos sócios com direito a voto e em segunda 
convocação, 01 (uma) hora após, 1/3 (um terço), com a seguinte ORDEM DO 
DIA:
a) Assinatura da Ata de Fundação;
b) Votar a aprovação da redação do Estatuto da ALCAPEMT;
c) Deliberar sobre a Criação de Um Conselho de Ética e Disciplina, bem como, 
se houver tempo sufi ciente, planejar as metas de trabalho para o exercício 
que se inicia.

Lucas do Rio Verde/MT 27 de março de 2019

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ – MT JUÍZO DA 
QUARTA VARA ESPECIALIZADA DIREITO BANCÁRIO EDIT AL DE CITAÇAO PROCE SSO 
DE EXECUÇÃO PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS AUTOS N°: 18635-64.2016.811.0041 - CÓDIGO 
1119716 AÇÃO: EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL EXEQÜENTE: 
BANCO BRADESCO S/A EXECUTADOS: RODRIGUES SAMPAIO RONDON LTDA ME/C.R. 
SAMPAIO EIRELI ME (R. R. RENT A CAR) E CELIO RODRIGUES SAMPAIO. CITANDOS: 
RODRIGUES SAMPAIO RONDON LTA. ME/C.R. SAMPAIO EIRELI ME (R.R. RENTA A CAR), 
pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o n° 08.944.040/0001-01, endereço: Avenida João 
Gomes Monteiro Sobrinho, n° 539, sala B, bairro Lixeira, Cuiabá-MT e CELIO RODRIGUES 
SAMPAIO, portador do CPF n° 705.873.264-76, brasileiro, solteiro, gerente, endereço Rua 
das Palmeiras, n° 326, Condomínio Rio Claro, bairro Jardim Imperial, Cuiabá-MT. DATA DA 
DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 30/05/2016. VALOR DO DÉBITO: R$ 92.831,50. FINALIDADE: 
Citação dos executados, acima qualifi cados, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos 
termos da ação executiva que lhes é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 
resumida, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 
pagar o débito acima descrito, com atualização monetária, juros e consectários legais, ou 
nomear bens à penhora sufi cientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhes serem 
penhorados tantos bens quantos necessários forem para a satisfação da dívida. RESUMO 
DA INICIAL: O exequente é credor dos executados da importância de R$87.028,88 (oitenta 
e sete mil, vinte e oito reais e oitenta e oito centavos) representada pela Cédula de Crédito 
Bancário Empréstimo - Capital de Giro n° 351/8811523 C/C n° 1921-6, agência 417, celebrada 
em data de 15/01/2015 onde o exequente emprestou à primeira executada à importância de 
R$153.643,25 (cento e cinquenta e três mil, seiscentos e quarenta e três reais e vinte e cinco 
centavos) para ser restituída em 36 parcelas no valor de R$6.516,53 (seis mil quinhentos e 
dezesseis reais e cinquenta e três centavos), vencendo a primeira em data de 20/02/2015 e a 
última em data de 20/01/2018. O pagamento das parcelas é mediante débito na conta corrente 
que a primeira executada mantém junto à agência do banco exequente. Não Foi Possível 
realizar o débito da parcela a partir da vencida em data de 20/10/2015 face à inexistência de 
saldo disponível, ocorrendo o vencimento antecipado de todo o débito. A dívida atualizada em 
30/04/2014 perfaz a quantia de R$92.831,50 (noventa e dois mil, oitocentos e trinta e um reais 
e cinquenta centavos). ADVERTÊNCIA: Os executados, independentemente de penhora, 
depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos, o qual poderá ser 
oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir de expirado o prazo do presente 
Edital, sendo que em caso de revelia ser-lhes-á nomeado curador especial em sua defesa e 
para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 
expediu-se o presente edital que será afi xado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 
Cuiabá - MT, 12 de fevereiro de 2019. Merly Heidelind Kim Sguarezi Gestor(a) Judiciário(a)

Poder Judiciário de Mato Grosso  Importante para cidadania. Importante para você. EDITAL 
DE CITAÇÃO PRAZO 30 DIAS - Numeração Única: 27-43.2015.811.0044 Código: 58978 
Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PARANAER PARANATINGA AERO AGRICOLA LTDA - EPP 
, CNPJ: 07364935000104, atualmente em local incerto e não sabido FERNANDO VEIGA DOS 
SANTOS, Cpf: 56742860197, natural de Acorizal-MT, casado(a ) e atualmente em local incerto e 
não sabido QUEILA DE SOUZA AZAMBUJA VEIGA, Cpf: 99452340134, natural de Acorizal-MT, 
casado(a). atualmente em local incerto e não sabido FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) 
acima qualifi cado(s), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 
que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 
3 (t rês) dias, contados da expiração do prazo deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com 
atualização monetária e juros, ou nomear bens à penhora sufi cientes para assegurar o total 
do débito, sob pena de lhe serem penhorados tanto s bens quantos necessários forem para a 
satisfação da dívida. Resumo da Inicial: O exequente é credor dos executados da importância 
de R$ 36.276,97 (trinta e seis mil, duzentos e setenta e três reais e noventa e sei s centavo), 
representada pela Célula de Crédito Bancário - Empréstimo -  Capital de Giro - n°. 351/6853833, 
C/C n°. 14.240-9, Agência 790 celebrado em data 23.04.2013, na qual o exequente emprestou 
à primeira executada, a importância de R$ 61.218,19 (sessenta e um mil, duzentos e dezoito 
reais e dezenove centavos), para ser restituído em 24 parcelas no valor de R$ 3.144,40 
(três mil, cento e quarenta e quatro reais e quarenta centavos), vencendo a primeira em d 
ata de 23.05.2013 e a última em data 23.04.2015. O exequente usou todos os me ios para o 
recebimento de seu crédito, porém, tornaram-se infrutíferas todas as tentativas, não restando 
alternativa, senão, o ajuizamento da presente e execução. - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor 
Total: R$ 37.635,24 - Valor Atualizado : R$ 37.635,24 - Valor Honorários: R$ 0,00 Despacho/
Decisão: VISTO,Ante a impossibilidade de citar PARANAER PARANATINGA AERO AGRICOLA 
LTDA - EPP e OUTROS pessoalmente, citem-se os requeridos, via edital, com prazo dilatório de 
trinta (30) dias. Transcorrido in albis o prazo da citação e permanecendo os requeridos sem se 
manifestar, desde já, em atendimento ao princípio do contraditório, NOMEIO para atuar como 
curador especial dos supramencionados a Advogada Gisele Maróstica de Oliveira - OAB/MT n° 
11.9 62, em consonância com o disposto no artigo 72, inciso II, do Código de Processual Civil, 
o qual deverá ser intimada desta decisão.Cumpra-se, expedindo o necessário. ADVERTÊNCIA: 
Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, expirado o prazo deste edital de citação, 
terá(terão) o prazo de 15 (quinze) dias para o por(oporem) embargos. E, para que chegue 
ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa a legar ignorância, expediu-se o 
presente Edital que será afi xado no lugar de  costumes e publicado na forma da Lei. Eu, Mairlon 
de Queiroz Rosa, digitei. Paranatinga, 06 de fevereiro de 2019

Poder Judiciário de Mato Grosso Importante para cidadania. Importante para você. EDITAL DE 
CITAÇÃO PRAZO 30 DIAS - Numeração Única: 89-83.2015.811.0044 Código: 59078 Pessoa(s) 
a ser(em) citadas(s): ALVINA SANTOS-ME, CNPJ: 07017341000119 e atualmente em local 
incerto e não sabido ALVINA SANTOS, Cpf: 48198986120, Rg: 3.802.803-0, Filiação: Anisio 
Vidal dos Santos e Alvelina Cuba, data de nascimento: 07/05/1950, natural de Campo Mour 
ão-PR, casado(a), comerciante, Telefone 3573-1361. atualmente em local incerto e não sabido. 
FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualifi cado(s), atualmente em lu gar incerto 
e não sabido, dos termos da ação executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição 
inicial a seguir resumida, para, no prazo de 3 (t rês) dias, contados da expiração do prazo deste 
edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à 
penhora sufi cientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tanto s 
bens quantos necessários forem para a satisfação da dívida. Resumo da Inicial: 01 - O Exequente 
é credor do Executado da importância de R$ 11.973,08 (onze mil, novecentos e setenta e três 
reais e oito centavos) , representada pela Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo Pessoal n° 
351/68 15801 C/C n° 14.385-5 agência 790 celebrado em data de 11.04.2013, onde o exe quente 
emprestou ao executado a importância de R$ 22.609,43 (vinte e dois mil seiscentos e nove reais 
e quarenta e três centavos), para ser restituído em 2 4 parcelas no valor de R$ 1.204,20 (um 
mil, duzentos e quatro reais e vinte e centavos), vencendo a primeira em data de 11.05.2013 e 
a última parcela em da ta de 11.04.2015, estando o crédito discriminado no demonstrativo de 
cálculo anexo, em obediência ao artigo 614, inciso II, do Código de Processo Civil e artigo 28 § 2° 
inciso II da lei n” 10.931 de 02.08.2004. 02-O pagamento das parcelas de acordo com a cláusula 
55 do contrato é mediante  débito na conta corrente n° 14.385-5 que o executado mantém junto 
à agênci a 790 do Banco Exequente. Ocorre, porém, que não foi possível realizar o débito da 
parcela vencida em data 11.06.2014 face à inexistência de saldo disponível, ocorrendo o ver 
cimento antecipado de todo o débito, conforme cláusula 7 a do contrato. 03- O Exequente usou 
todos os meios suasórios para o recebimento de seu crédito, porém, tornaram-se infrutíferas 
todas as tentativas, não restando alterna tiva, senão, o ajuizamento da presente execução. - 
Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 12.498,86 - Valor Atualizado : R$ 12.498,86 - Valor 
Honorários: R$ 0,00 Despacho/Decisão: VISTO,Ante a impossibilidade de citar ALVINA SANTOS 
- ME e ALVINA SANTOS pessoalmente, cite-se os requeridos, via edital, com prazo dila tório de 
trinta (30) dias. Transcorrido in albis o prazo da citação e permanecendo o requerido sem se 
manifestar, desde já, em atendimento ao princípio do contraditório, NOMEIO para atuar como 
curador especial do supramencionado a Advogada Gisele  Maróstica de Oliveira - OAB/MT n° 
11.962, em consonância com o disposto no artigo 72, inciso II, do Código de Processual Civil, o 
qual dever á ser intimada desta decisão.Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 
ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, expirado o prazo deste 
edital de citação, terá(terão) o prazo de 15(quinze) dias para opor(oporem) embargos. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 
expediu-se o presente Edital que será afi xado no lugar de costume e publicado na forma da 
Lei. Eu, Mairlon de Queiroz Rosa, digitei. Paranatinga, 06 de fevereiro de 2019. Aline Bottezel 
da Rosa. Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC Aline Bottezel da Rosa Gestor(a) 
Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

R$ mil
Composição das contas Outras Despesas Operacionais 2018 2017

Outras Despesas Operacionais (1.893) (801)
10 - Patrimônio Líquido
. Capital Social - 

Acionistas Quantidade de ações R$ mil R$ mil
Subscritas Integralizadas 2018 2017

. Aumento de Capital - 

. Reserva de Lucros e Prejuízos Acumulados - 

Absorção de Prejuízos R$ mil
Saldo em 01 de janeiro 2018 (2.651)

Prejuízos Acumulados (5.292)
11 - Fundos de Desenvolvimento
a) FUNDEIC

R$ mil
Composição da conta FUNDEIC 2018 2017

FUNDEIC 21.379 21.214
b) FUNDAGRO

c) SETAS/FEAT -

d) FAE - Fundo de Aval do Estado de Mato Grosso -

12 - Instrumentos Financeiros

13 - Evento Subsequente - Continuidade Operacional

Caso a Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S.A- 
DESENVOLVE MT, referida no inciso I, encaminhar ao Poder Executivo, no 
prazo de até 06 (seis) meses a contar da publicação desta Lei Complementar, 
Plano de Viabilidade Econômica demonstrando sua efetiva capacidade 

, na forma prevista no caput 
deste artigo. 

14 - Estrutura de gerenciamento de riscos e de capital

15 - Limites Operacionais

RESUMO DOS LIMITES INFORMADOS NO DLO R$ mil
LIMITE DE IMOBILIZACAO 31/12/2018 31/12/2017

COMPATIBIL.DO PR C/ GRAU DE RISCO DOS 
ATIVOS, PASSIVOS E COMPENSAÇÃO   

José Adolpho de Lima Avelino Vieira Anne Cristine Antunes Siqueira

Levi Saliés Filho João Alexandre Gebara Júnior
Dejenane Rafael Siqueira

Relatório dos Auditores Independentes 
sobre as Demonstrações Financeiras

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A
Opinião

Agência de Fomento do 
Estado de Mato Grosso S/A

Agência 
de Fomento do Estado de Mato Grosso S/A

Base para opinião 

Ênfase

Conforme Nota 13 - Evento Subsequente

relatório do auditor

Responsabilidade da administração e da governança pelas 

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 

Emerson Auditores e Consultores S/S

José Emerson Firmino

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Balanço Geral de 2018

Danilo Manfrin Duarte Bezerra,
o

Eduardo Bergamo,
o

Emmanuel Almeida de Figueiredo 
Júnior,

Everaldo Magalhães Andrade 
Júnior,

PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Balanço Geral de 2018

Rogério Luiz Gallo,

Júlio Cézar Modesto dos Santos, José Adolpho de Lima Avelino Vieira,

Guilherme Frederico de Moura Muller, Gustavo Pinto Coelho de Oliveira,

Fim

 GUAÇU GERAÇÃO DE ENERGIA S.A - CNPJ-MF – 12.912.915/0001-
52 - NIRE 51 300 010 658 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO  - ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA - Ficam convocados os senhores acionis-
tas da GUAÇU GERAÇÃO DE ENERGIA S.A, a se reunirem em Assem-
bleia Geral Extraordinária no dia 11 de Abril de 2019 às 14:00 horas, na 
sede da empresa, na Rua Amauri Furquim, s/n, Bairro Leuca, Distrito 
Industrial, Aripuanã, Mato Grosso, para deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia: (i) Autorizar a Diretoria a contratar com o Banco ABC 
do Brasil S.A, cédula de crédito bancário no valor de até R$.320.000,00 
(trezentos e vinte mil reais) mediante repasse do BNDES, assinando to-
dos os documentos necessários. A Assembleia Geral instalar-se-á em 
primeira convocação às 14:00 horas, com a presença de acionistas que 
representem, no mínimo, um quarto do capital social votante, na forma 
preceituada pelo artigo 125 da Lei 6.404/76. Os Senhores Acionistas po-
derão ser representados na Assembleia Geral por procuradores consti-
tuídos na forma do Artigo 126, Parágrafos 1º e 2º da Lei nº 6.404/76. Os 
instrumentos de mandato deverão ser depositados na sede da Socie-
dade. Aripuanã, 27 de Março de 2019 - José Faustino da Costa Cândido 
- Diretor Presidente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRA-
ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE SOJA E 

MILHO DO ESTADO DE MATO GROSSO – APROSOJA/MT.
CNPJ: 07.265.758/0001-09

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 001, de 28 de março de 2019.

O Presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho do Esta-
do de Mato Grosso – APROSOJA/MT, Sr. Antonio Galvan, no uso de 
suas atribuições legais, convoca os senhores para se reunirem em 
Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 05 de Abril 
de 2019, sexta-feira, às 13h30min em primeira convocação e às 
13h35min em segunda convocação, no Auditório da APROSOJA, sito 
na Rua Engenheiro Edgard do Prado Arze, nº 1777 – Edifício Cloves 
Vettorato - Centro Político Administrativo, Cuiabá-MT, para delibera-
rem sobre a pauta:

1) Proposta de investimento de recursos da entidade;
2) Royalties de biotecnologia;
3) Agrosolidário;
4) Formato das reuniões das comissões;
5) Assuntos Gerais.

APROSOJA/MT
Antonio Galvan - Presidente

 S E N A R - A R / M T
DATA DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019/

SENAR-AR/MT
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de MA-
TERIAIS PARA CORTE DE CABELO, para atender ao Serviço Na-
cional de Aprendizagem Rural Administração Regional do Estado de 
Mato Grosso – SENAR-AR/MT, conforme condições, quantidades e 
especifi cações constantes no Edital e seus anexos.
Data: 05/04/2019
Horário: 08h:30min (horário local).
Local da Audiência Pública: Sede do Serviço Nacional de Aprendi-
zagem Rural - Administração Regional do Mato Grosso – SENAR-AR/
MT – Rua Eng. Edgard Prado Arze, s/nº, Quadra 1, Setor A, Centro 
Político Administrativo, Cuiabá-MT.
Vistas e Cópias do Edital: Os autos permanecerão com vista fran-
queada aos interessados na sede do SENAR-AR/MT – Assessoria de 
Licitações e Contratos.
Informações: Telefone: (65) 3928-5802 / 3928-4892.
E-mail: cpl@senarmt.org.br 
Pregoeiro: Luiz Alexandre Vidal Fonseca de Castro Reis
Ordenador de Despesas: Normando Corral


